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     A karácsony ünnepe régen és ma 
                            Van új a fa alatt  

Legszebb családi ünnepünk jelképe 
a karácsonyfa, jóllehet a fenyı fel-
díszítésének szokása csak alig pár 
száz évre nyúlik vissza. Ám a zöl-
dellı ágak és levelek már a jóval 
korábbi pogány ünnepeken is az 
ünnep részét képezték. Az örökzöld 
termıág, a frissen lenyesett faág 
ısidık óta mágikus jelkép: a termé-
szet és az ember megújulását szim-
bolizálja.  
 
A karácsonyi fenyıfa elsı írásos 
említése a németországi 
Schwarzwaldból származik. 
1419-ben  a péklegények egy 
kórházban fát állítottak, melyet 
almával, körtével, festett dióval, 
ostyával, mézeskaláccsal, 
aranyfüsttel és színes papírral 
díszítettek fel. Egy legenda 
viszont egyenesen Luther 
Mártonnak, a reformáció 
atyjának tulajdonítja az 
elsı fenyıfaállítást. A 
magyar néphagyo-
mányban mindig is 
különleges szere-
pe volt a kará-
csonyi idıszak-
nak. Talán eh-
hez főzıdik a 
legtöbb babo-
naság, sze-
relmi jóslás, 
varázs -
lás. Már 
novem-
b e r 
v é -
gén a  
l á n y o k 
egy cse-
resznye faágat, egy 

szilvafaágat és egy körtefaágat tettek 
vízbe. Mindegyik faág egy-egy le-
gényt jelentett. Hitték, hogy az a fiú 
lesz a férjük, amelyiknek az ága kará-
csonyig kivirágzik. Egyes vidéken 
úgy gondolták, hogy az a lány, aki az 
éjféli misére hívó harangszókor a kút-
ba tekint, a víztükörben megláthatja 
jövendıbelijét. Másutt meg a lányok 
egy cseréptálba vizet öntöttek, majd 
hajukból a leghosszabb szálat abba 
eresztették. Amikor a pap imára szólí-
totta a híveket, ebben a tál vízben 

láthatták meg jövendıbelijük ar-
cát. A mai, modern ember számára 

e babonaságokból nem sok maradt. 
A mi karácsonyunk leginkább az 
ünnepi ajándékokhoz, ajándékozás-
hoz kötıdik. Sok esetben talán túl-
ságosan is. A decemberi ajándékvá-

sárlási  láz idején csak úgy kap-
kodjuk a fejünket, próbálunk 
dönteni a sokféle „akció” és 
különleges ajánlat között, mi-
közben mindenkinek sze-
retnénk a legjobb örömöt 
szerzı ajándékot megta-
lálni. Ha úgy tetszik, ezt 

is tekinthetjük egy 
mai, modernkori 
hagyománynak, 
már ha nem esünk 
túlzásokba. Ez-
úton kívánok 
kellemes Ün-
nepeket és 
Boldog Új 
e s z t e ndı t 
o l v a s ó i n k 
számára La-
katos Gyula 

Roma Oldal 
szerkesztıje.  

                      L. Gy. 

    Karácsonyi  
       üzenet 

Az év egyik leg-
szebb idıszaka az 
adventi ünnepvá-

rás. A boldog 
készülıdés, 
a szerette-
ink köré-
ben való 
m e g h i t t 

ü n n e p l é s 
ígérete, ha ideig-óráig ugyan, 
de mégis elfeledteti gondjain-
kat. A karácsonyi és újévi ün-
nepkör kettıssége a lassan mö-
göttünk hagyott esztendı ta-
pasztalatainak, eredményeinek 
összegzésében és az elıttünk 
álló újév feladatainak, lehetı-
ségeinek megtervezésében 
rejlik. Ahogyan elmaradhatat-
lan, fontos részei ezek egy csa-
lád, éppúgy hozzátartoznak a 
város életéhez is. Az elıttünk 
álló év nehéz próbák elé állít 
valamennyinket, köztisztvise-
lıket és a családokat egyaránt. 
Éppen ezért tartom most a ka-
rácsony legfontosabb üzeneté-
nek a szeretet és az összetarto-
zás érzésének megerısödését. 
Ezen gondolatok jegyében 
kívánok városunk valameny-
nyi polgárának Áldott, Békés 
Karácsonyt és Sikerekben 
Gazdag Boldog Új Eszten-
dıt! Izsó Gábor, polgármes-
ter. 

Izsó Gábor polgármester 



 
2 2008. december - Roma Oldal 

 Nyílt színi csata a megyei cigányönkormányzatban 
 Több képviselı is egyet nem értését fejezte ki a testület feloszlatásának lehetıségével kapcsolatban 

Nyilatkozatott jutatott el a Hir6 
szerkesztıségébe a Békés Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat négy képviselıje, amelyben 
egyet nem értésüket fejezik ki a 
testület feloszlatásának lehetısé-
gével kapcsolatban, egyben meg-
vonják a bizalmat Dógi János 
elnöktıl. Az elnök viszont fenn-
tartja a feloszlatásról mondott 
véleményét. 
 
A kilenctagú Békés Megyei Cigány 
kisebbségi Önkormányzat feloszla-
tásának lehetséges forgatókönyvé-
rıl néhány héttel ezelıtt a hír6-nak 
beszélt Dógi János. Aki szerint a 
jelenlegi keretek és személyi össze-
tétel, valamint az egyre inkább el-
fajuló viták miatt nem látja a továb-
bi együttmőködés lehetıségét. Erre 

válaszolt nemrég a Békés Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
(BMCKÖ) négy képviselıje, Éri 
Lajos, Lingurár Sándor, Ficz Gyu-
la, és Mezei Tibor. Véleményük 
szerint a jelenlegi BMCKÖ mőkö-
dési keretei, feltételei, biztosítottak. 
Az önkormányzat további mőködé-
se, valamint a személyi feltételek 
maximálisan adottak, hiszen a beju-
tott képviselık törvényes útón ke-
rültek megválasztásra. Dógi János 
álláspontját az önkormányzat fel-
oszlatásáról vonatkozóan visszauta-
sítják. Továbbá a képviselık ezúton 
nyilatkoznak hogy Dógi Jánostól, 
mindenféle bizalmat megvonnak, 
egyben kérik ıt, hogy az önkor-
mányzat nevében a továbbiakban 
ne nyilatkozzon. Ezen közlemény-
hez csatlakoznak a BMCKÖ füg-

getlen képviselıi is Horváth Béla 
és Surman László, valamint Ajtai 
Zsolt, a Békés Megyei Lungo 
Drom alelnöke, a BMCKÖ alelnö-
ke is. Az ügyben Dógi János aki 
kifejtette: nem változott az állás-
pontja, s meglátása szerint úgy le-
hetne a legjobban szolgálni a vihar-
sarki cigányság érdekeit, amire 
képviselı társai is esküt tettek meg-
választásuk után,  ha tiszta vizet 
öntve a pohárba feloszlatnák a me-
gyei önkormányzatot, s új választás 
nyomán új összetételő testület állna 
fel. Mely valóban a feladatát látná 
el. Mindez azt jelzi, hogy az elfaju-
ló vita nyílt színi háborúskodásba 
torkollott a Békés Megyei Cigány 
Kisebbségi Önkormányzaton belül 
a képviselık között.                  
                                       Forrás: Hír6  

Nem jó a kisebbségi 
   önkormányzati 
        rendszer 

 
A magyarorszá-
gi cigányság 
esetében úgy 
tőnik, nem vált 
be a jelenlegi 
kisebbségi ön-
ko rmán yza t i 
rendszer, sok 
esetben alkal-
matlanok az 
önkormányzat-

ok a saját etnikumuk képviseletére. 
Nagyon sok kisebbségi önkormány-
zatnál tapasztalható a nem hozzáér-
tés a képviselıknél. A hazai etnikai 
csoport problémája speciális keze-
lést igénnyel, törvényhozási szinten 
ezzel számot kell vetni-mondta Só-
lyom László. A köztársasági elnök 
szerint szükség lenne a nemzetiségi 
értékek erıteljesebb tudatosítására, 
valamint arra, hogy a kisebbségek 
jobban számon tartsák egymást. 
                                 Forrás: mno.hu 

Sólyom László 

  Negyven év múlva 8,9 millióan leszünk? 
    Az Unióban, csakúgy mint Magyarországon fogy a népesség! 

Az unióban csakúgy, mint Ma-
gyarországon folyamatosan fogy 
a népesség, de míg a tagállamok 
többségében jelentısen nı a vár-
ható élettartam, nálunk kedve-
zıtlenebb a népesség életkilátása.  
 
Magyarország népessége 2050-ig 
8,9 millióra csökken, vagyis 12 
százalékkal lesz kisebb mint 2004-
ben. Az adott idıszakban az elıre-
jelzések szerint a 14 év alattiak 
létszáma 18 százalékkal csökken, a 
65 év felettieké 77 százalékkal nı, 
ez az aránytalanság pedig már ve-

szélyezteti a 
nyugd í j f i -
nanszírozást. 
Jelenleg 100 
aktív dolgo-
zó befizeté-
sébıl 76 
nyugd í j a t , 
2 0 3 0 - b a n 
már 85, 
2 0 5 0 - b e n 

pedig 103 
ellátást kel-
lene fizetni, 
amenn y i -
ben a rend-
szer, és a 
gye rmek -
v á l l a l á s i 
kedv válto-
zatlan ma-

rad - olvasható a Tárki Európai 
Társadalmi jelentésében. Az elem-
zık szerint további problémát je-
lent, hogy az átlagos szolgálati idı 
a jelenlegi 37-38-ról 33 évre mér-
séklıdhet, ez a változás az új öreg-
ségi nyugdíjak színvonalát az átla-
gos keresetekhez viszonyítva akár 
7-10 százalékponttal is csökkenthe-
ti. Néhány évtizeden belül töme-
gessé válhat az idıskori szegény-
ség is, mert sokan vannak a jelen-
leg munkavállalók között, akik 
nem szerzik meg a nyugdíjhoz 
szükséges minimális szolgálati 
idıt.                              Forrás : Tárki 
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Az MSZP- kormány döntése miatt: a közmunka 

                program becsıdülhet jövıre  

Most még nem lehet tudni, hogy mi lesz 2009-tıl a közcélú foglalkoztatással 

Több politikus szerint is ez már a kor-

mányzat megszorításainak családokat 

érintı elıszele. Van azonban ennél sú-

lyosabb probléma is, a szintén kisebb-

ségi MSZP- kormány döntése révén az 

eddig jól bevált közhasznú és közcélú 

munkaprogramok, melyek január el-

sejével megszőnhetnek. 

 
A közhasznú és közcélú munkák helyét 
egy még nem tisztázott, többféleképen 
értelmezhetı közcélú program válthatja 
fel, amely azonban szociális válsággal 
fenyeget. Erdıs Norbert alpolgármester 
szerint ha ez elfogadásra kerül, Békésen 
az eddigi 80-90 fı, több turnusban alkal-
mazott közhasznú és közcélú dolgozó 
helyett egyszerre akár 700-800 fı keresi 
majd meg az önkormányzatot, hogy biz-
tosítson munkát számukra. Újabb elem-
ként az eddigi támogatást csak 95%-ban 

fizeti az állam 
és kiköti, hogy 
csak bérköltség-
re lehet felhasz-
nálni az össze-
get, tárgyi, dolo-
gi kiadásra a 
t ovábbi akban 
nem. Elképzel-
hetı tehát az az 
eset is, hogy 

nemhogy mun-
kát, de a legminimálisabb munkavégzés-
hez szükséges eszközöket (lapát, csá-
kány, seprő stb..) sem tudja biztosítani 
ezentúl az önkormányzat az újabb 
MSZP- kormány intézkedés miatt. A 
kialakult helyzetrıl a hivatalban folya-
matosan egyeztetnek, és ha lesz fejle-
mény, részletesen beszámolunk róla. 
                                         Lakatos Gyula 

Erdıs Norbert 

    70 embert  

   küldenek el   

    a berényi  

     gyárból 
 
A pénzügyi válság és az 
ezzel párhuzamosan je-
lentkezı autóipari hanyat-
lás elérte Békés megyét 
is. Az egyik legnagyobb 
beszállító cég, a korábban 
560 embert foglalkoztató 
mezıberényi Axe-Tronic 
Kft körülbelül hetven 
munkatársától volt kény-
telen megválni. Írja töb-
bek közt a bszo.hu oldal. 
                               

                                   Forrás: bszo.hu 

                     Télapó járt az óvodásoknál  

    Rendhagyó Mikulás ünnepségben volt részük a kis óvódásoknak a  Hunyadi téren 

December 5-én pénteken a Hunyadi 
tagóvodában járt a Mikulás. A ha-
gyományokhoz híven csomagot osz-
tott minden gyermek számára. Az 
ünnepség fényét emelte a Budai 
Trió zenés mősora is, melyet a gye-
rekek igen hamar megszerettek és a 
zenekarral együtt énekelve várták a 
nagyszakállú eljövetelét.          L.Gy. 
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Sok év várakozása után új udvari játékok kerültek az óvodába 

December 18-án került sor a Hu-

nyadi tagóvoda új udvari játékai-

nak átadó ünnepségére. A rendez-

vényen megjelent többek közt Izsó 

Gábor polgármester, egyben a   

térség önkormányzati képviselıje, 

és Erdıs Norbert Országgyőlési 

képviselı, alpolgármester is. 

 
Tokai Ferencné a tagóvoda vezetı-
je nyitotta meg az ünnepséget, 
majd szólt a játékok fontosságáról 
Bereczki Lászlóné intézmény-
vezetı. Ezek után került sor a sza-
lag átvágására s vehették birtokuk-
ba az új játékokat az ide járó gyere-
kek. - Az udvari játékok avatására 
jöttünk össze ma - mondta Tokai 
Ferencné, és megragadta az alkal- mat, hogy az Önkormányzatnak 

köszönetét fejezze ki, amiért a játé-
kokból a Hunyadi tagóvodának is 
jutott. - Hiszen, mint fogalmazta a 
szakember, társadalmunkban fontos 
életforma a korszerő közlekedés, az 
automatizálás, s ennek fejlıdése 
mozgásigény életmódot eredmé-
nyez. A játékok segítségével 
intézményünk a mi óvodánk is 
nagy szerepet tud vállalni eb-
ben. A mozgás és a mozgásos 
foglalkozásokban. Hogy a gye-
rekek szabad mozgáskedvét fo-
kozza a szervezett tevékenység-
ben a játékosságot helyezze kö-
zéppontba, és a gyermeki nagy-
mozgások koordináltságának, 
esztétikusságának, ritmikusságá-
nak kibontakozását erısítse. Így 

az ünnepek közeledtével külön 
öröm, egyfajta karácsonyi ajándék 
számunkra és az óvodába járó gyer-
mekeink számára az új játékok - 
zárta mondandóját az óvoda veze-
tıje, Tokai Ferencné.             L. Gy. 

Erdıs Norbert alpolgármester, Tokai Ferencné  óvoda 

vezetı és Izsó Gábor polgármester az új játékok ünnepé-

lyes átadásán a Hunyadi tagóvodában.  

   A Biblia évében Lovári Bibliákat ajándékozott a bizottság   

A Roma Koordinációs Tanács a képviselı testület utolsó 
ülésszakán cigány nyelvő Bibliákat adott át a város vezetı-
jének, valamint oktatási-kulturális intézményeinek. Az 
ünnepélyes eseményre december 15-én hét-
fın, a Kulturális és Sport Bizottság ülésén 
került sor. A Biblia a világ legolvasot-
tabb és legtöbb nyelvre lefordított 
könyve. Immár Lovári nyelven is 
elérhetı.                               L.Gy. 

Mucsi András Romaügyi Tanácsnok 

nyújtja át a Bibliát a Városi Könyvtár 

igazgatójának Erdısné Sági Máriának  


